Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
Projekt: nr WND-POKL.03.03.02-00-090/10 pt. „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk
studenckich w mieście Białystok” (zwany w dalszej części Regulaminu Projektem),
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie
Umowy o dofinansowanie Projektu: UDA- POKL.03.03.02-00-090/10-00.
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§1
Postanowienia ogólne
Projekt „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”
(„Projekt”) jest realizowany na terenie Miasta Białystok oraz współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 6/POKL/3.3.2/2009.
Regulamin Rekrutacji Projektu „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich
w mieście Białystok” („Regulamin”) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie,
procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań
w ramach Projektu.
Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
a Partnerami Projektu Towarzystwo Amicus i Miasto Białystok.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2011 r. do 31.03.2015 r.
Biuro Projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu, ul. Mickiewicza 49, tel. 85 713 15 91,
e-mail: praktyki@wswfit.com.pl.

§2
Uczestnicy projektu
1. Grupę docelową Projektu stanowią:
a) Studentki/ci II i III roku studiów na kierunkach nauczycielskich, którzy w latach 2011-13
podejmą naukę w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku. Łącznie 675 osób. Praktyki, umożliwiające nabycie umiejętności
w zakresie metodyczno -merytoryczno - wychowawczym realizowane będą w okresie 4
lat. W 2011 r. praktyki rozpocznie 270 osób, w 2012 r. – 135 osób, w 2013 r. – 135 osób,
w 2014 r. – 135 osób. Rekrutacja o charakterze zamkniętym prowadzona będzie wśród
studentów/ek
Wyższej
Szkoły
Wychowania
Fizycznego
i
Turystyki
w Białymstoku.
b) Nauczyciele/lki - opiekunowie praktyk z 17 szkół, na terenie których realizowane będą
praktyki - po 1 opiekunie praktyk z każdej szkoły. W sumie uczestniczyć będzie 32
nauczycieli-opiekunów praktyk, w 2011 r. – 17 osób, w kolejnych latach rotacyjnie po 5
nowych osób.
c) 17 wybranych szkół, na terenie których realizowane będą praktyki.
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2. Zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do Projektu uczestnicy muszą spełnić wymagania
zawarte w Regulaminie Rekrutacji Projektu, podpisać Deklarację uczestnictwa
w Projekcie oraz Umowę dotyczącą udziału w Projekcie oraz wymagane załączniki.

1.
2.

3.

4.

§3
Zakres i organizacja wsparcia
Udział w Projekcie zakwalifikowanych studentów/ek, nauczycieli/lek – opiekunów praktyk oraz
szkół jest bezpłatny.
Zrekrutowani do Projektu nauczyciele/lki – opiekunowie praktyk wezmą udział w cyklu
szkoleniowym dla nauczycieli/lek – opiekunów praktyk. Szkolenia (40 h) odbędą się
w pierwszym roku trwania Projektu i będą dedykowane dla jednej grupy - 17 nauczycieli/lek –
opiekunów praktyk. Uczestnicy szkoleń otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych oraz będą
mieć zapewnione wyżywienie w trakcie szkoleń (catering). Ponadto, nowozrekrutowani
nauczyciele/lki – opiekunowie praktyk (15 osób) będą mieć zapewniony pakiet materiałów
szkoleniowych.
Wszyscy
nauczyciele/lki
opiekunowie
będą
korzystać
z przygotowanej na potrzeby Projektu platformy e-learningowej oraz wsparcia superwizora.
Zrekrutowani do Projektu studenci/tki otrzymają wsparcie ze strony nauczycieli/lek – opiekunów
praktyk z ramienia wytypowanych do udziału w Projekcie szkół oraz kierownika praktyk z
ramienia szkoły w trakcie 5 tygodniowych praktyk pedagogicznych (140 godzin). Ponadto
uczestnicy-studenci/tki będą korzystać z przygotowanej na potrzeby Projektu platformy elearningowej.
Wytypowane do udziału w Projekcie szkoły otrzymają wsparcie w zakresie doposażenia
w sprzęt sportowy, niezbędny do prawidłowej realizacji praktyk pedagogicznych.
§4
Prawa uczestnika

1.
2.
a)
b)
c)
d)

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia,
korzystania z platformy e-learningowej Projektu,
udziału w konferencjach zorganizowanych w ramach Projektu,
zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu, bezpośrednio do osób
zatrudnionych w Projekcie jak również na adres e-mail,
e) usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi,
zgodnie z Umową uczestnictwa w projekcie.

1.
a)
b)
2.

§5
Rekrutacja
Organy odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji:
wybór studentów/studentek – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku.
wybór szkół, nauczycieli – opiekunów praktyk – Towarzystwo Amicus przy współpracy Miasta
Białystok.
Całością prac kierować będzie specjalista ds. rekrutacji oraz asystent koordynatora projektu. Lista
zakwalifikowanych uczestników projekt (studentów/ek oraz nauczycieli/lek – opiekunów praktyk
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oraz szkół) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uczelni oraz platformie e-learningowej
po zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu i Z-cę Koordynatora projektu.
3. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana poprzez organizację akcji promocyjnorekrutacyjnej:
a) zorganizowanie konferencji inaugurującej, której celem będzie przekazanie informacji
o planowanych do realizacji działaniach, jak również omówienie zasad i warunków rekrutacji.
Będzie ona również doskonałym sposobem na przekazanie informacji adresowanych
bezpośrednio do środowisk nauczycieli, dyrekcji szkół i jednostek oświaty z terenu Miasta
Białystok, studentów i kadry WSWFiT,
b) spoty na telebimach, które stanowić będą doskonałe uzupełnienie oraz wzmocnienie kampanii
promocyjno-rekrutacyjnej,
c) ogłoszenia w prasie,
d) opracowanie ulotek i plakatów, które następnie zostaną rozdystrybuowane w siedzibie Lidera i
Partnerów projektu, na terenie szkół i jednostek oświaty z terenu Miasta Białystok. Ponadto,
ulotki i plakaty zostaną wykorzystane do wizualizacji podczas konferencji oraz dystrybuowane we
wszystkich szkołach w których odbywać się będą praktyki pedagogiczne dla studentów oraz w
miejscu szkoleń nauczycieli – opiekunów praktyk.
e) umieszczenie informacji o naborze na platformie e-learningowej, oraz na stronach internetowych
Lidera i Partnerów Projektu.
4. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać osobiście w Biurze Projektu, ul. Mickiewicza 49,
tel. 85 713 15 91, lub drogą e-mailową: praktyki@wswfit.com.pl lub pocztową na wymieniony
wyżej adres biura.
5. Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych
dokumentów zostaną dostarczone do Biura Projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia
wysłania zgłoszenia e-mailem.
6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy/czki chętni/e do udziału w Projekcie
zobowiązani/e są do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.
7. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty:
a) Formularz uczestnictwa w Projekcie,
b) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) Test diagnozujący - Badanie predyspozycji studentów/ek do bycia nauczycielem w ramach
Projektu (w przypadku studentów/ek),
d) Kwestionariusze weryfikacji (w przypadku nauczycieli – opiekunów praktyk oraz szkół),
e) Załącznika – dokumentu potwierdzającego kwalifikowanie się do projektu (w wypadku
nauczycieli-opiekunów praktyk zaświadczenie o pełnieniu funkcji nauczyciela w konkretnej
szkole, w przypadku studentów/ek – zaświadczenie wystawione przez uczelnię o statusie
studenta),
f) Kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
8. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu, ul. Mickiewicza 49, tel.
85 713 15 91, na stronie internetowej Uczelni.
9. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane w
ramach Projektu będą odrzucane.
10. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów;
b) weryfikacji formalnej złożonych dokumentów;
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c) złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą
niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
dokumentów;
d) sporządzenie listy uczestników projektu spośród osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu
przez Komisję Rekrutacyjną i zamieszczenie jej na stronie projektu.
e) telefoniczne lub mailowe powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji. Lista Uczestników
zostanie również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni poprzez
podanie numeru Uczestnika, na co uczestnicy wyrażają zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
f) Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy.
11. Kandydatki/Kandydaci oraz szkoły spełniające/y kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowane/i do
udziału w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisane/i na listę rezerwową.
12. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji
/wykluczenia osób z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych
będzie dalsze spełnianie kryteriów formalnych. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie
niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
13. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji
uczestnictwa w Projekcie.
14. W procesie rekrutacji zachowana zostanie zasada równości szans płci kobiet i mężczyzn.
§6
Kryteria Rekrutacyjne
1. Kryteria rekrutacyjne studentów/ek są następujące:
- zaświadczenie wystawione przez uczelnię o statusie studenta/ki, potwierdzające rok studiowania
oraz kierunek: wychowanie fizyczne na dzień wypełnienia przez studenta/tkę formularza
uczestnictwa,
- nieuczestniczenie w innych projektach realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.2 - Efektywny
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe, obejmujących podobne
działania,
- kryterium zasięgu – w pierwszej kolejności do udziału w praktykach będą kwalifikowani
uczestnicy/czki posiadający miejsce zamieszkania jak najbliżej Białegostoku.
2. Kryteria rekrutacyjne nauczycieli/lek – opiekunów praktyk są następujące:
- aprobata dyrektora szkoły oraz minimum kilkuletni staż pracy (preferowany co najmniej tytuł
nauczyciela mianowanego) - podpisane zaświadczenie przez dyrektora szkoły,
- pisemna zgoda na uczestnictwo w ramach Projektu w: szkoleniach, pracach w ramach Projektu,
pełnieniu funkcji nauczyciela/lki - opiekuna praktyk,
- wykształcenie magisterskie kierunkowe - wychowanie-fizyczne (kserokopia dyplomu),
- preferowane będzie posiadanie doświadczenia w zakresie opieki nad studentami odbywającymi
praktyki nauczycielskie – referencje od dyrektora szkoły,
- nieuczestniczenie w innych projektach realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.2 - Efektywny
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe, obejmujących podobne
działania,
- kryterium zasięgu – nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych ze szkół terenu Miasta
Białystok.
3. Kryteria rekrutacyjne szkół są następujące:
- lokalizacja na terenie Miasta Białystok,
- posiadanie w zasobach swojej kadry - wykwalifikowanych nauczycieli-opiekunów praktyk,
4
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- posiadanie dogodnych warunków umożliwiających poznanie różnych klas i zespołów
uczniowskich oraz pomocy dydaktycznych.
- zgoda dyrektora szkoły na zapewnienie dostępu do dokumentów regulujących pracę szkoły.
Do udziału w projekcie wybrane zostaną szkoły spełniające w stopniu najwyższym powyższe
kryteria.
Do rekrutacji wykorzystane zostaną również narzędzia opracowane przez Zespół Ekspertów, tj.
test diagnozujący predyspozycje studentów/ek do bycia nauczycielem. Taka diagnoza
uczestników/czek projektu w postaci wyniku testu pozwoli lepiej wyłonić grupę studentów/ek
ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz określić ewentualne problemy
środowiska studenckiego, które będą mogły być rozwiązane w wyniku realizacji projektu. Zespół
Ekspertów przygotuje również kwestionariusze weryfikacji nauczycieli – opiekunów praktyk oraz
szkół. Zadaniem tego narzędzia będzie oprócz analizy założonych w stosunku do tych grup w
projekcie kryteriów dostępu pojmowanych jako kryteria formalne, również diagnoza jakościowa
predyspozycji nauczycieli – opiekunów praktyk oraz szkół. Wyniki kwestionariuszy pozwolą
lepiej określić listę ostatecznych uczestników projektu.
W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup uczestników/czek Projektu, Koordynator
Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji, a także
przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na
stronie internetowej projektu.
Regulamin wykluczenia uczestników:
Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z projektu w sytuacji:
a) przedłużającej się, nieuzasadnionej absencji w Projekcie powyżej 2 miesięcy,
b) sprzecznego z normami etyki zachowania na terenie uczelni/szkół.
W sytuacjach a i b uczestnicy Projektu wykluczeni z niego zwracają koszt poniesiony w ramach
projektu za ich dotychczasowy udział zgodnie z budżetem i harmonogramem, przypadającym w
rozliczeniu na 1 uczestnika.

§7
Postanowienia końcowe
1. Lider i Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej Uczelni.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.06.2011 r.

………………………………………………
Podpis Koordynatora projektu
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